Notulen MR vergadering 9 januari 2018

Aanwezig: Personeelsgeleding

: Maaike [voorzitter]
: Martine

Oudergeleding

: Esther [notulist]
: Bert

Afwezig: Directie

: Tom

1. Opening en vaststellen agenda en welkom
Maaike verwelkomt iedereen. Elly Tang van de GMR heeft
afgemeld, die zou de vergadering bijwonen.

2. Goedkeuring notulen/actielijst
De notulen van 7 november 2017 bespreken we met zijn allen
en wordt goedgekeurd. Esther mailt deze z.s.m. naar Tom
zodat die hem op de website van de klim-op kan zetten.
De actielijst nemen we door, Maaike heeft weer contact
opgenomen met het bestuur i.v.m. de AOB lidmaatschap.
Komen we op terug bij punt 6

3. Ingekomen stukken/mededelingen
Er zijn wat MR tijdschriften gekomen, deze doen we in de
MR map en de oude tijdschriften zijn er uitgehaald. Map is
bij Maaike thuis en geeft deze mee aan Nick zodat Esther
hem kan doornemen.
GMR notulen komen tegenwoordig in de MR mailbox, Maaike
vraagt of Esther deze voortaan aan de MR leden weer
doorsturen.

4. Begroting klim-op
De begroting is vandaag om 17.00 uur pas via mail binnen
gekomen. Is niet helemaal duidelijk, lijkt wel niet de goede te
zijn. We vragen Annet of die hem in de volgende vergadering
wil toelichten.

5. Rooster van aftreden en eventuele verkiezingen
Maaike en Esther geven aan dat ze willen stoppen met de MR.
Beide maken ze dit schooljaar nog af. I.v.m. toekomstige
fusie met het vierspan even afwachten hoe het dan verder
gaat.

6. AOB Lidmaatschap
Er is eindelijk antwoord gekomen over het lidmaatschap.
Vera/Betty gaven aan dat een lidmaatschap niet alles
vergoed. Dus was beter als we advies willen dit vooraf aan te
vragen, dan na akkoord wordt de rekening betaald.

7. Toekomst van de klim-op
Klim-Op heeft te weinig leerlingen en moet van Present
fuseren en gaat samen met het Vierspan vanaf komend
schooljaar. [ de Woud en de Wendel]
‘t Vierspan begint waarschijnlijk schooljaar 2018-2019 met
continu rooster. Of de Klim-Op daar al in mee gaat is nog niet
helemaal duidelijk, waarschijnlijk nog niet.
Zitten nog midden in een onderzoek over het imago van de
Olim-op. Dit is nog niet afgerond.

8. Mededelingen directie
Tom is niet aanwezig, dus geen mededelingen.

9. GMR
Financieel jaarverslag van 2016 ontvangen van de GMR. Was
niet helemaal duidelijk. We gaan vragen of Elly Tang van de
GMR deze wil toelichten.

10.
-

Rondvraag
Bert; heeft wat vragen aan de hand van de fusie. Vragen
die we aan Ruurd moeten stellen


Moeten we wel met continu rooster mee gaan?



Hoe gaan we het leerlingenbedrag halen, er is 50 euro
minder te besteden per kind.
Wat zijn de gevolgen voor de leerkrachten? Andere
methodes etc…




Hoe gaat de MR verder na de fusie?



-

Hoe heeft de Wendel destijds de fusie ervaren? Graag
willen we met hen daar over in gesprek.

Esther; x
Martine: x

